TIENS DiCHO augļu un dārzeņu
2. paaudzes attīrītājs

Harmonija, atbildība, labklājība

Par TIENS DiCHO augļu un dārzeņu attīrītāju
Augļu un dārzeņu attīrītājs ir sava veida attīrīšanas produkts, kas apvieno
mikrobioloģijas, elektronikas un mehānikas principus, izmanto
intelektuālo vienas mikroshēmas vadības sistēmu, veiksmīgi izmantojot
ozonu (O3) mūsu ikdienā. Tas izmanto spēcīgu O3 oksidāciju, lai panāktu
dezinfekciju, samazinātu pesticīdus un saglabātu svaigumu, tādējādi
uzlabojot mūsu ikdienas dzīves kvalitāti.

Apkārtējās vides piesārņojuma problēmas
PARAZĪTI

MIKROORGANISMI

BAKTĒRIJAS

Svaigi augļi un dārzeņi ir garšīgi un
skaisti, bet ar mikroskopu jūs varat
negaidīti atrast
daudz neuzkrītošu slimību parazītu,
ieskaitot baktērijas, mikroorganismus
un citas kaitīgas vielas, izņemot
redzamos parazītus

Apkārtējās vides piesārņojuma problēmas

Akūta un hroniska
saindēšanās
Vēža sekas
Iedzimtība
Saslimšana un
infekcija

Apkārtējās vides piesārņojuma problēmas
Attīstoties sabiedrībai un tehnoloģijām, cilvēku
materiālā labklājība ir ievērojami palielinājusies.
Tomēr mēs joprojām ciešam no negatīvas
ietekmes, kas apdraud mūsu veselību.
Mēs ēdam dārzeņus, augļus, rīsu, gaļas un jūras
veltes, bet tie var būt ļoti piesārņoti ar
pesticīdiem, mēslošanas līdzekļi, hormoniem un
citām līdzīgām kaitīgām vielām. Lai gan tuvākajā
nākotnē tie neradīs nekādus simptomus, tie
ilgtermiņā var iznīcināt mūsu imunitāti, kaitēt
mūsu veselībai un pat pāriet uz nākamo paaudzi.
Jaunajā mājā var būt formaldehīds un citas
kaitīgas gāzes. Galda piederumi, bērnu rotaļlietas
ir baktēriju audzēšanas vieta.
Ņemot vērā šādas apdraudējumu, mums ir kļuvis
grūtāk radīt veselīgu un drošu dzīvesveidu.

Apkārtējās vides piesārņojuma problēmas

Pesticīdus izmanto, lai kontrolētu kaitēkļus, aizsargātu lauksaimniecības produktus no
bojājumiem un kontrolētu augu augšanu. Pašlaik visā pasaulē tiek reģistrēti vairāk
nekā 1500 pesticīdu veidi, bet parasti tiek izmantoti vairāk nekā 300 ķīmisko vielu
veidi.
Pārējie trīs lauksaimniecības augsnes piesārņojuma veidi ir bioloģiskais piesārņojums,
sadzīves atkritumi (izmesti cilvēki, kas pieņem pārsteidzīgus lēmumus) un
medicīniskie atkritumi, kas satur lielu skaitu slimību izraisošu organismu.

Kas r Ozons (O3)?
• Ozons (O3) ir skābekļa atoms, kas satur
par vienu skābekļa atomu vairāk nekā
atmosfēras skābeklis (O2), ko mēs
elpojam.
• Trešais skābekļa atoms ir savienots ar
pārējiem diviem atomiem ar vāju saiti, kas
padara ozonu ļoti nestabilu un reaktīvu.
• Ozons var ātri oksidēt un iznīcināt
baktēriju, vīrusu un citu mikroorganismu
bioloģisko struktūru tādējādi nogalinot tos,
dezinficējot un saglabājot svaigumu,
neitralizējot nepatīkama smakas un attīrot
gaisu.

Pārtikas produktu dezinfekcija
Ozons, ko izstrādā augļu un dārzeņu
attīrītājs TIENS DiCHO var reaģēt ar
ūdeni, kā rezultātā rodas ozonēts ūdens,
kam piemīt augsta sterilizācijas aktivitāte
un kas spēj pilnībā dezinficēt produktus,
lai tie būtu droši pārtikas lietošanai

Svaigums

Nepatīkama smaka visbiežāk
saistīta ar amonija, metānaetiola
un metilsulfīda klātbūtni. TIENS
DiCHO augļu un dārzeņu tīrītājs
izstrādā ozonu, kas oksidē
elementus un padara tos drošus
un bez smaržas, radot aromātisku
vidi.

Kur var izmantot ozonu?

nogalina baktērijas un noņem pesticīdus dārzeņos, augļos un gaļā,
uzlabo to kvalitāti un uzlabo to garšu, saglabā produktu svaigumu
attīra ūdeni un bagātina to ar skābekli, veicinot tā ātru uzsūkšanos
organismā;
peldēšanās ozonētā ūdenī uzlabo ādas stāvokli, novērš sēnīšu
infekcijas
attīra un dezinficē gaisu no baktērijām, sēnītēm un ērcītēm; sterilizē
traukus, pudeles, dvieļus un drēbes
noņem (un nevis tikai maskē!) organiskās un neorganiskās smakas,
ieskaitot cigarešu, dūmu un dzīvnieku smaržu

Veselīga dzīvesveida
aizsardzība
un
dabīgais sterilizators

Augļu un
dārzeņu attīrītājs
TIENS DICHO

TIENS DiCHO augļu un dārzeņu attīrītājs

Ražojot lielu daudzumu ozona (O3), augļu un dārzeņu attīrītājs TIENS
DiCHO vienmēr ir gatavs likvidēt pesticīdus un citas kaitīgas vielas un
nodrošināt kvalitatīvu ēdienu uz galda. To var izmantot arī daudzos citos
veidos, lai aizsargātu mūsu veselību un uzlabotu mūsu dzīves apstākļus.

Veselīga dzīvesveida aizsardzība
•

•

•

Pateicoties jaunākajām tehnoloģijām,
augstvērtīgiem elektroelementiem un
nevainojamam dizainam augļu un dārzeņu
attīrītājam TIENS DiCHO raksturīga augsta
veiktspēja, stabila funkcionalitāte un liela apjoma
ozona izstrāde, kas ir efektīvs risinājums mājai un
birojam, lai uzlabotu gaisa kvalitāti un cīnītos ar
baktēriju vairošanos.
Tāpat ozons var neitralizēt pesticīdu atlikumus no
augļiem un dārzeņiem un saglabāt tos svaigus.
Tam ir arī daudz citu funkciju: atbrīvo no
baktērijām un toksīniem, attīra, piemīt
pretkorozijas īpašības, veicina svaiguma
saglabāšanos, novērš nepatīkamas smakas, attīra
gaisu.

Dabīgs fungicīds
•

Ozons – ir viela ar augstu oksidēšanās aktivitāti,
kas var ātri likvidēt bioloģisko baktēriju, vīrusu un
citu mikroorganismu struktūru un novērš to
atkārtotu rašanos.
Trešais skābekļa atoms molekulā rada augstu
gāzes reaktivitāti - tas viegli reaģē ar netīrumu
daļiņām (smakām, baktērijām, vīrusiem,
pelējumiem un sēnēm). Viņš tos sadala mazākās
un drošākās daļiņās.
Cīņā pret baktērijām ozons ir 50 reizes efektīvāks
un 3000 reižu ātrāks par hloru *.
Pat zemās koncentrācijās ozons nogalina ērcītes
un novērš to tālāku izplatīšanos.

•

•
•

•

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ozon

Dabīgs fungicīds
•

•

Ozons izraisa vielu oglekļa savienojumu
pārrāvumu, kas ir šķīdumu, organisko laku, līmes
utt. sasatāvos. Ozons novērš smakas un to
bīstamo iedarbību uz cilvēkiem un dzīvniekiem.
Turklāt ūdenī ir vislabākās ozona sterilizācijas
īpašības. Pēc ozona pielietošanas uz ūdeni,
pārtikas un virtuves piederumiem, tas neatstāj
nekādus kaitīgos elementus, kas ozonu padara
atšķirīgu no citiem fungicīdiem.

TIENS DiCHO augļu un dārzeņu attīrītāja
Moderns dizains
priekšrocības
Racionāla forma, melns un balts panelis, liels
LCD displejs un kompaktums.
Sensoru kontrole
Skārienjutīga vadības sistēma; liels LCD displejs ar
četriem režīmiem - augļiem, dārzeņiem, traukiem un
gaļa; lai ieslēgtu vienu no tiem, nospiediet un turiet 1
sekundi; izvēlieties citu režīmu, lai izslēgtu; vienkārši
un ērti.
Ja sistēma netiek izmantota 2 minūtes, tā pārslēgsies
uz enerģijas taupīšanas režīmu. LCD ekrāns izslēgsies,
tādējādi ietaupot elektroenerģiju.
Uz sienas piestiprināms dizains un papildus atbalsts
Ozonatora novietošana uz sienas ietaupa vairāk
vietas un nodrošina patīkamāku izskatu
papildu atbalsts ļauj jums pakārt ierīci
dažādas variācijas.

TIENS DiCHO augļu un dārzeņu attīrītāja
Augsta ozona ražošana
priekšrocības
TIENS DiCHO augļu un dārzeņu attīrītājs var dubultot
ozona ražošanu un tādējādi palielināt to
sterilizēšanas kvalitāte.
Porainais akmens ar uzlabotām īpašībām
Jo lielāks porainais akmens, jo vairāk ozona tas var
izdalīt tādā pašā laika periodā, kas nodrošina
līdzsvarotāku un ātrāku dezinfekciju.
Neredzams kaste ar ūdensnecaurlaidīgu vāku
Neredzams kaste ar ūdensnecaurlaidīgu vāku ir ideāls
risinājums dažādu rīku uzglabāšanai.
Ekonomisks un viegls
DiCHO augļu un dārzeņu attīrītājs ir videi draudzīgs,
jo tas patērē tikai 15 vatus. Tas ir arī ļoti viegls, tā
svars ir aptuveni 1,2 kg.

TIENS DiCHO augļu un dārzeņu attīrītājs
Funkcionālie ieguvumi:
•
•
•

•
•

Dezinficē augļus un
dārzeņus, nogalina
baktērijas;
Saglabā svaigumu;
noņem pesticīdus augļos un
dārzeņos;
Pilnveido to kvalitāti un
uzlabo garšu, kas ir svarīgi
mūsu veselībai.

TIENS DiCHO augļu un dārzeņu attīrītājs un citi
attīrītāji Nosaukums
Programma
Svars
Jauda
Dizains
FM 500

40W

GL 2186

15W

ZY-H103

20W

GL2108

50W

TIENS DiCHO
attīrītājs

15W

Pieejama laika
programmēšana minūtēs;
citas funkcijas nav

Pieejama laika
programmēšana minūtēs;
citas funkcijas nav

Pieejams laika
uzstādīšanas taimers;
displeja nav

Pieejams laika
uzstādīšanas taimers;
displeja nav
Liels LCD displejs,
sensoru vadība, vienkāršs
lietošanā, taimera
uzstādīšana

1,5kg

-

1,7kg

-

1,5kg

+

4,5kg

-

1,2kg

+

Problēmas ar apkārtējās vides piesārņojumi biežāk uzdotie jautājumi
1. Kas ir otrās paaudzes augļu un dārzeņu attīrītājs un kā tas darbojas?
TIENS DiCHO II paaudzes augļu un dārzeņu tīrītājs ir tīrīšanas ierīce, kas apvieno biotehnoloģijas, elektronikas un
mehānikas principus, pateicoties kurai tā viedā vienas mikroshēmas vadības sistēma ļauj veiksmīgi izmantot ozonu
(O3) dzīvē. Ierīce izmanto augstu ozona oksidatīvo aktivitāti, nodrošinot dezinfekcijas procesus, likvidē pesticīdu
atliekas un saglabā pārtikas svaigumu.
2. Kas ir ozons un kā tas veidojas?
Ozons (O3) ir skābekļa atoms, kas satur par vienu skābekļa atomu vairāk nekā atmosfēras skābeklis (O2), ko mēs
elpojam. Ozonu dabiski veido stratosfērā, kur skābeklis ir pakļauts ultravioletajiem stariem vai augstsprieguma
gaismai. Stratosfērā skābekļa molekulas noārdās un samazinās, veidojot skābekļa atomu (O1). Šādi viens skābekļa
atomi atkal apvienojas ar citām skābekļa molekulām, veidojot ozonu.
3. Kā ozons darbojas dabā un kā tas attiecas uz oksidāciju?
Trešais skābekļa atoms savienojas ar pārējiem diviem atomiem ar vāju saiti, kas padara ozonu ļoti nestabilu un
reaktīvu. Šādas molekulas parasti ir normālas, stabilas un zaudē papildu skābekļa atomu. Trešais skābekļa atoms var
atdalīties no ozona molekulas un apvienoties ar citu vielu molekulām, tādējādi mainot to sastāvu, kas ir galvenais
oksidācijas procesa moments.

Problēmas ar apkārtējās vides piesārņojumi biežāk uzdotie jautājumi
4. Kāds labums ir no šāda procesa?
Ozons ir labākais dabīgais tīrītājs. Svaigais, tīrais gaiss, ko jūtam pēc lietus, ir ozons. Tā kā ozons ir ļoti reaktīvs, tas ātri
oksidē (iznīcina) organisko vielu. Ja ozons nonāk saskarē ar citu organisku vai neorganisku elementu, viens skābekļa
atoms atdalās, apvienojas ar elementu un oksidē (attīra) to.
5. Kā šis process tiek izmantots, likvidējot baktērijas un pesticīdu atliekas un uzturot pārtiku svaigu?
Ja ozona molekula nonāk saskarē ar baktēriju šūnu korpusu, notiek reakcija, ko sauc par oksidējošu pārrāvumu. Tā
rezultātā šūnu membrānā ir burtiski veidoti nelieli caurumi. Noteikts skaits skābekļa atomu šķērso membrānu un iekļūst
baktēriju šūnā. Tas noved pie baktērijas šūnu sienas iznīcināšanas, membrāna sāk sadalīties un baktērija nomirst.
6. Kā šis process tiek integrēts TIENS DiCHO augļu un dārzeņu attīrītājā?
TIENS DiCHO augļu un dārzeņu attīrītājs ir balstīts uz procesu, kurā izmantojot jaunākās tehnoloģijas, kas ražo ozonu
droši, efektīvi un nepieciešamajos daudzumos. Ozonu ražo, izlaižot gaisa plūsmu (ar skābekli) caur šauru ultravioleto
staru iedarbības zonu, kur skābeklis pārvēršas par ozonu. Tas notiek ozona kamerā ozona ģeneratorā.
7. Kā TIENS DiCHO augļu un dārzeņu attīrītājs likvidē vīrusus?
Tas pats process notiek attiecībā uz vīrusiem. Lai gan viņiem nav šūnu membrānas, piemēram, baktērijas, tās aizsargā
proteīna membrāna. Ozona molekulas singls iznīcina vīrusus, caur proteīna apvalku iekļūstot kodola nukleīnskābē,
radot bojājumus vīrusa RNS.

Problēmas ar apkārtējās vides piesārņojumi biežāk uzdotie jautājumi
8. Un pesticīdi? Vai TIENS DiCHO augļu un dārzeņu attīrītājs var iznīcināt pesticīdus no pārtikas (augļiem un
dārzeņiem)?
Jā, TIENS DiCHO augļu un dārzeņu attīrītājs var noņemt pesticīdus no pārtikas virsmām. Ozons ir ļoti reaktīvs, tāpēc
tas var oksidē ķīmiskās vielas un pesticīdus uz virsmas, mainot to struktūru tā, lai tie kļūtu inerti. Lai oksidētu
pesticīdus uz augļiem un dārzeņiem, ierīcei aizņems 3-10 minūtes.
9. Kādas baktērijas un pesticīdi iznīcina otrās paaudzes augļu un dārzeņu attīrītāju?
Ozons ir ļoti reaktīva gāze. Tas oksidē daudzus patogēnu veidus, tostarp baktērijas (piemēram, salmonellu, listeriju, E.
coli), vīrusus, sēnītes, raugus, citas organiskas vielas (eļļas), pesticīdi un neorganiskas molekulas (daži smagos metāli).
10. Vai TIENS DiCHO augļu un dārzeņu attīrītājs ir droši lietojams un kādi ir ekspluatācijas noteikumi?
TIENS DiCHO Augļu un dārzeņu attīrītājs ražo ozonu daudzumos, kas nepieciešami efektīvai pārtikas un citu
priekšmetu dezinfekcijai. Ja to lieto pareizi, tā ir droša cilvēkiem, bet jāizvairās no koncentrētas ozona gāzes
ieelpošanas. Dezinficējot iekštelpu telpas (telpas, birojus), ierīces darbības laikā nevajadzētu atrasties telpā.
Izmantojiet ierīci stingri ievērojot norādījumus.

Problēmas ar apkārtējās vides piesārņojumi biežāk uzdotie jautājumi
11. Vai ozons paliek pārtikā pēc dezinfekcijas?
Pirmkārt, ir vērts atzīmēt, ka ozons darbojas uz dezinficēto produktu virsmas. Lai padarītu šo procesu efektīvāku,
produkti ir jāpārklāj ūdenī, kur veidojas mazi burbuļi ar ozonu. Ozona oksidācijas ķīmiskais process turpinās līdz ozona
pilnīgai izzušanai, t.i. kad nestabils skābekļa atoms atrod savu pāri. Ozons atstāj tikai skābekļa molekulas (O2).
12. Kā TIENS DiCHO II augļu un dārzeņu attīrītājs II atšķiras no 1. paaudzes attīrītāja?

Jaunajam TIENS DiCHO II paaudzes augļu un dārzeņu attīrītājam ir lielāka uzticamība un produktivitāte salīdzinājumā
ar I paaudzes attīrītāju. Ierīce arī patērē mazāk enerģijas, kas padara to efektīvāku. Turklāt tam ir raksturīgs
mūsdienīgs dizains ar skārienjūtīgu ekrānu un divkāršu vadības režīmu, kompaktumu, ērtu lietošanu. Jaunais modelis
ir arī klusāks.
13. Cik ilgi ir garantija TIENS DiCHO augļu un dārzeņu attīrītājam?
Garantijas laiks ir divi gadi.
14. Kādi Eiropas sertifikāti ir 2. paaudzes augļu un dārzeņu attīrītājam?
TIENS DiCHO II augļu un dārzeņu attīrītājam ir ES atbilstības deklarācija un CE marķējums, kas apliecina ES prasību
izpildi attiecībā uz drošību, vides aizsardzību un enerģijas taupīšanu ierīcē.

Produkta struktūra
1. Burbulīšu ikona (darbības laikā apļveida
burbuļi cirkulē);
2. Laika ikona (atpakaļskaitīšanas
režīms);
3. Pulksteņa ikona;
4. Dārzeņu ikona;
5. Augļu ikona;
6. Trauku ikona;
7. Gaļas ikona;
8. Strāvas indikators;
9. Poga PUSH atvērt/aizvērt;
10. Dārzeņu dezinficējošas attīrīšanas
poga;
11. Augļu dezinficējošas attīrīšanas poga;
12. Trauku dezinficējošas attīrīšanas
poga;
13. Gaļas dezinficējošas attīrīšanas poga;
14. Poga +/- laiks;
15. Pielāgotas darbības poga
16. Poga +/- laiks;

Produkta struktūra

17. Ieslēgšanas / izslēgšanas poga;
18. Barošanas vads;
19. Gaisa padeve
(Automātiska bloķēšana);
20. Gaisa vads
21. Izvades atvērums (burbuļu akmens);

Instrukcija
1. Nospiediet pogu PUSH, lai atvērtu durvis.
2. Izvelciet gaisa cauruli;
3. Izvēlieties vajadzīgo izplūdes atveri pēc vajadzības un pievienojiet kanāla izejas
pusei;
(Brīdinājums: plato izplūdes uzgali var ievietot lielā traukā, lai attīrītu augļus,
dārzeņus utt., tievo izplūdes uzgali var ievietot tvertnē ar nelielu caurumu tīrīšanai
un dezinfekcijai)
4. Pēc tam ievietojiet gaisa izplūdes cauruli automātiskajā bloķēšanā un aizveriet
durvis.
5. Ievietojiet izvēlēto uzgali tvertnē un iegremdējiet to ūdenī.
6. Ieslēdziet strāvas vadu 220V maiņstrāvas kontaktligzdā un nospiediet
barošanas pogu;
7. attīrītājs būs gaidīšanas režīmā.
8. Izvēlieties ikonu, lai sāktu tīrīšanu un dezinfekciju atbilstoši izvēlētajam
objektam.

Instrukcija
Lai aktivizētu gaidīšanas režīmu, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.
Darbības apstākļi (sinhroni): atskan skaņas signāls.
Displeja laiks: 00

Darbības poga

1.

Dārzeņu, augļu, trauku un gaļas attīrīšana un dezinfekcija;

Lai aktivizētu gaidīšanas režīmu, nospiediet ieslēgšanas /
izslēgšanas pogu.
Darbības apstākļi (sinhroni):
- atskan skaņas signāls.
- displeja laiks: 00
- LCD displejs - Rāda ikonu ar burbuļiem, dārzeņiem, augļiem,
ēdieniem un gaļu

Izmantošana

Dārzeņi

Augļi

Trauki

Gaļa

Instrukcija
Izvēlieties dārzeņu attīrīšanu un dezinfekciju
Pieskarieties pogai Dārzeņu attīrīšana uz 1 sekundi.
Funkcija uzsāks darbību
LCD displejs
7 minūtes pēc noklusējuma un displejs atpakaļskaitīšanas
režīmā;
Mirgojoša dārzeņu attīrīšana ikona (divas reizes sekundē)
un turpina mirgot, ja nav izvēlēta cita darbība;
Darbojas burbuļu ikona;
Pārtraukt darbību
Nospiediet šo pogu uz 1 sekundi un funkcija tiks
pārtraukta.

Instrukcija
Izvēlieties augļu attīrīšanu un dezinfekciju
Pieskarieties pogai augļu attīrīšana uz 1 sekundi. Funkcija
uzsāks darbību
LCD displejs
5 minūtes pēc noklusējuma un displejs atpakaļskaitīšanas
režīmā;
Mirgojoša augļu attīrīšana ikona (divas reizes sekundē)
un turpina mirgot, ja nav izvēlēta cita darbība;
Darbojas burbuļu ikona;
Pārtraukt darbību
Nospiediet šo pogu uz 1 sekundi un funkcija tiks
pārtraukta.

Instrukcija
Izvēlieties trauku attīrīšanu un dezinfekciju
Pieskarieties pogai trauku attīrīšana uz 1 sekundi.
Funkcija uzsāks darbību
LCD displejs
13 minūtes pēc noklusējuma un displejs
atpakaļskaitīšanas režīmā;
Mirgojoša trauku attīrīšana ikona (divas reizes sekundē)
un turpina mirgot, ja nav izvēlēta cita darbība;
Darbojas burbuļu ikona;
Pārtraukt darbību
Nospiediet šo pogu uz 1 sekundi un funkcija tiks
pārtraukta.

Instrukcija
Izvēlieties gaļas attīrīšanu un dezinfekciju
Pieskarieties pogai gaļas attīrīšana uz 1 sekundi. Funkcija
uzsāks darbību
LCD displejs
10 minūtes pēc noklusējuma un displejs
atpakaļskaitīšanas režīmā;
Mirgojoša gaļas attīrīšana ikona (divas reizes sekundē)
un turpina mirgot, ja nav izvēlēta cita darbība;
Darbojas burbuļu ikona;
Pārtraukt darbību
Nospiediet šo pogu uz 1 sekundi un funkcija tiks
pārtraukta.

Instrukcija

Darbības poga
2.

Lietotāja izvēlēta operācija

Pieskarieties Izvēles pogai uz 1 sekundi
Darbības apstākļi (sinhroni):
- atskan skaņas signāls.
- displeja laiks: 01; mirgo Laika ikona (divas reizes sekundē)
- LCD displejs - Rāda ikonas ar pulksteni, burbuļiem,
dārzeņiem, augļiem, ēdieniem un
gaļu

Instrukcija

Maksimālais termiņš: 60; Minimālais: 01;
Iespējama sekundārā korekcija;
LCD displejs
Laiks tiek parādīts atbilstoši iestatījumam.

Uzmanību
1. Stingri ievērojiet instrukciju.
2. Nelietojiet attīrītāju augstā temperatūrā, mitrā vai slikti
vēdinātā telpā.
3. Aizsargājiet attīrītāju no spēcīgas saules gaismas un gāzes
korozijas.
4. Augļu un dārzeņu attīrītājs ir paredzēts tikai lietošanai mājās un
nav piemērots komerciālai lietošanai.
5. Izvairieties no svešķermeņu iekļūšanas izstrādājumā.
6. Lūdzu, pārtrauciet attīrītāja lietošanu, ja rodas problēma, tad
sazinieties ar pārdevēju.
7. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus)
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējas, vai tad
ja trūkst pieredzes un zināšanu ierīces lietošanā.
8. Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar ierīci.

Problēmu novēršana

Problēma

Iespējamie iemesli

Risinājums

Nevar ieslēgt

Slikts kontakts rozetē

Pamēģiniet pieslēgt pie
citas rozetes

Izvades atvere neko
nedara

Ir noplūde vai
nosprostojusies izvades
caurule

Iztīriet cauruli vai
nomainiet to

Aizsprostojies burbuļu
akmens

Nomainiet burbuļu
akmeni

Apkalpošana

1. Attīriet ierīci pēc katras izmantošanas ar sausu, mīkstu drānu vai vates
tamponu. Vai iegremdējiet neitrālā dezinficējošā līdzeklī, bet neiegremdējiet
pārāk dziļi, lai nesabojātu iekšējās shēmas, ja šķidrums nokļūs iekšpusē.
UZMANĪBU! Pārliecinieties, ka neitrālais dezinficējošais līdzeklis iztvaikotu pirms
nākošās lietošanas
2. Uzglabāt sausā vietā istabas temperatūrā, nevis mitrā vietā; izvairīties no
mitruma un ķīmiskā piesārņojuma.
3. Ja rodas kādas problēmas, lūdziet palīdzību profesionālam personālam un
neizjauciet produktu patstāvīgi, jo tas var izraisīt papildu bojājumus iekšējām
sastāvdaļām.
4. Aizsargājiet produktu no triecieniem, nenometiet un izvairieties no citām
intensīvām iedarbībām.
5. Izvairieties no iegremdēšanās ūdenī un mitrumā, kas var izraisīt īssavienojumu.

Sertifikāti

Sertifikāti

Sertifikāti

Dzīve
kļūst
labāka!

